DJURMO TURISM AB
Styrelsemöte nr 7/7.11.2017 per Skype
Närvarande: Torbjörn Andersson, ordförande, Gunborg Gayer, sekreterare, Leif Lundberg
och Ari Määttä.
Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört och öppnade det kl.
20.35.
Dagordningen godkändes.
Protokollet från föregående möte konstaterades godkänt. Styrelsen beslutade, att under den
tid (ca 15.11.2017 – 15.1.2018) då Ari Määttä är bortrest, undertecknas protokollen av de tre
övriga styrelsemedlemmarna.
Verksamhetens likvida status
Mötet konstaterade att den likvida situationen fortfarande är tuff, vilket kräver fortsatt stram
hållning till alla utgifter och starkt fokus på att försöka öka intäkterna genom att sälja kött
och öka beläggningen på vandrarhemmet. En möjlighet är att till lantbrukssammanslutningen
sälja de tre kor som inte har kalvat i sommar.
Det är för närvarande oklart om momsen under hösten är betald, vilket måste utredas.
Mötet kom överens om vilka frågor som behöver utredas och fördelade arbetsuppgifterna
kring dem.
 Inga transaktioner i strid med arbetsordningen för styrelsen konstaterades.
Styrelsen konstaterade att Päivi Storgård per e-post har sagt upp sig per 1.11.2017 och att
anställningen följaktligen upphör per 1.12.2017. Styrelsen fattade beslut om hur vissa
löpande ärenden sköts under den kommande tiden och noterar dem i sin interna arbetslista.
Mötet beslutade att på nästa möte gå igenom gamla ansökningar till jobbet som
verksamhetsledare.
Framtidsvisioner
Mötet diskuterade de förslag till omläggning av verksamheten som Päivi Storgård på begäran
har kommit in med. Uppenbart är att det är butiken och kaféet som står för de största
intäkterna. Men beläggningen i både vandrarhemmet och i hamnen påverkar självfallet
försäljningen i dem. Styrelsen behöver en klarare bild av vad som genererar pengar och sedan
satsa på just det. Man kom fram till att det just nu inte lönar sig att investera i att förbättra
nivån på vandrarhemmet. Man kunde utreda om det lönar sig att satsa på husvagnar och
tältare i högre grad än nu och hur man rent praktiskt kunde genomföra en sådan satsning utan
stora investeringar.

1

Vi måste fokusera på nytänkande och försöka utreda olika nya samarbetsformer för
verksamheten, skära i personalkostnaderna och eftersträva en förlängning av säsongen.
Ordföranden rapporterade om diskussioner med en samarbetspart och om eventuella
investeringar i företagets verksamhet. Samarbetsparten önskar i så fall se en plan för att
vända den negativa utvecklingen och vilka investeringar som behövs.
Just nu står följande frågor i fokus:
A. Vilka samarbetsparter kan vi hitta?
B. Hur kan vi bli mera kundfokuserade?
C. Ska vi tillsätta ett ”rådgivande organ” och i så fall med vilka som medlemmar, t.ex. från
samfälligheten?
D. Hur drar vi största tänkbara nytta av att hamnen byggs ut?
Styrelsen beslutade att till nästa säsong göra upp ett frågeformulär för att av kunderna höra
vad de egentligen önskar för service. Styrelsen beslutade också att se över olika alternativ för
att bedriva verksamheten på både kort och lång sikt för att bevaka ägarnas intressen.
Nästa möte hålls 5.11.2017, då fokus fortfarande ligger på framtidsfrågor.
Ordföranden avslutade mötet kl. 23.25.
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ordförande
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sekreterare
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